Oddělení grantových schémat
Odbor investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje

si Vás dovoluje pozvat na

SEMINÁŘE PRO ŽADATELE
ke 2. výzvám II. globálních grantů Olomouckého kraje v OP VK
GG 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II
GG 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Olomouckém kraji II
GG 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém
kraji II

…a k 4. výzvě globálního grantu Olomouckého kraje v OP VK
GG 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji

o
o
o
o

o

Chcete udělat výuku na Vaší škole pro žáky i pedagogy atraktivnější?
Rádi byste na Vaší škole využívali moderní metody výuky?
Potřebujete pro tyto účely vzdělat a motivovat pracovníky školy?
Máte na své škole žáky nadané nebo se speciálními vzdělávacími
potřebami a chcete něco udělat pro zkvalitnění jejich výuky?
Víte, že v rámci tzv. „měkkých“ projektů je možné pořídit také např.
výpočetní techniku a další pomůcky pro modernizaci výuky?

Pokud ano a rádi byste se dozvěděli,…
o
o
o
o

jak je možné získat finance na výše uvedené,
jak napsat projektovou žádost,
jak probíhá hodnocení projektových žádostí,
jaké jsou zkušenosti s realizací projektů v minulých letech a mnoho
dalších rad a informací,

pak právě pro Vás je určen náš seminář!

Kdy a kde?
MĚSTO

DATUM KONÁNÍ

ČAS KONÁNÍ

Prostějov

16. 10. 2012

10:00 – 13:30 hod.

Přerov

17. 10. 2012

10:00 – 13:30 hod.

Jeseník

18. 10. 2012

10:00 – 13:30 hod.

Olomouc

22. 10. 2012

10:00 – 13:30 hod.

Šumperk

23. 10. 2012

10:00 - 13:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ
Švehlova střední škola polytechnická
Prostějov
Sál
Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov
Školní restaurace Bečva (Střední škola
gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7)
Salonek
nábřeží PFB 273/21, 750 02 Přerov
Střední odborná škola gastronomie a
potravinářství, Jeseník, U Jatek 8
Společenský sál (kinosál)
U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník
Krajský úřad Olomouckého kraje
Kongresový sál
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Šumperk, Gen.
Krátkého 30
Aula
Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk

Prezence účastníků vždy od 9:45 hod.

Kdo?
Informace získáte přímo od pracovníků Oddělení grantových schémat Odboru
investic a evropských programů Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Jak se přihlásit?
Prostřednictvím e-mailu p.kalmanova@kr-olomoucky.cz (v kopii zasílejte své
přihlášky také na e-mail m.hruby@kr-olomoucky.cz) nebo na telefonu
585 508 495 do 10. 10. 2012, 10:00 hod. Kapacity jednotlivých sálů jsou
omezené.
Co by Vás také mohlo zajímat…
Výzvy ke globálním grantům jsou zveřejněny na www.kr-olomoucky.cz/opvk.
Zde naleznete také veškeré informace o globálních grantech Olomouckého kraje.
Účast na semináři je zdarma, občerstvení zajištěno.
Přijďte vznést své dotazy, zapojit se do diskuze! Budeme se těšit na Vaši účast!
Seminář je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
v rámci projektu technické pomoci „Zvýšení absorpční kapacity subjektů v Olomouckém kraji II“

